
 ةقدمم
 اهللا القويم اسب

 ما يسيرون وهم باكون حاملين بذاره      وكان  ابتهاج، سير باال  نوحصديالدموع  بون  ع يزر ينلذا"

 ).125مز  ("ودون بالفرح حاملين أغمارهمعوي

 ...يوشي بابونأ
، ةفطنوكمة ح كألم يلذا ب، بذار الروحولقلا يية تلقى على األرض، وتغرس فح الكل بذارزم تل

 عخزى، بذار التشبه بالمسيح الودييال  يلعامل بالمحبة، والرجاء الذ اانيمإل وا،ياءر بال يالذ الحب اربذ

قات يالض يرازة بالصليب، بذار الفرح فكوال تواضع القلب بال تمثيل، بذار حب الصليب وحمل الصليبموال

 ي الثانللمياو خد اآلخرة ال بذار طاعة وصي،وكسلال يف ارهبارب، بذار التمتع باإلنجيل واختجالت يفوالصبر 

ة دم خراذ، ب الضالءورا ي وتحرير نفوس اآلخرين والسعةيحيسة اآلخرين بال تفريق، بذار الحرية المموخد

يمانهم والتنعم بفضائلهم إم وه ديسين وشركة صبقلا بذار حب ،دسةقر الكنيسة الميتدب يار والتعمق فراألس

 ...مدهاأعي يوالتعييد معهم ف تهماوطلب شفاع
له ومقتنياته وكرامات الناس اأمو يف ه واالزدراء بأباطيل العالم والزهدر وبطلب ملكوت اهللار ذاب

  .ومديحهم

ا د جدكزكن نم جرخت هللا وتملك يف علمتموأنت مثل كاتب .. بها جعبتك تتألام يثر البذار التكا أم

 .ءتقاعو

 - حتى مصادفة-بلتهااا قفسن تركت ملووتبذر وتغرس في كل مناسبة، ، م يولك كراذل بمحتت نك

 .نعم كنت نهازا للفرص، كرابح للنفوس حكيم. إال وألقيت إليها مما أعطاك الروح
ر كر تلى اهللا الذي ينمي، وكنتعبل  كراتدقوال تتكل على ذاتك وال على  عمةنتبذر بذار ال كنتو

7: 3و ك 1" (يمين يذ الهللابل  اشيًئ يساقل االو اشيًئ الزارع ليس: "ادائم.( 
 . اإلثمارنزما اد النفوس بال قلق مترقبهتتعو صبر يف تظرنتو ضاعتا يزرع فتنت ك 
 أنت - أن تصعدكقلب ياء، وقد رتبت فكالب يواد يف ااكيب وأنت تسير.. رعت بالدموعزكم  اقًح

 .سمواالن عاضولك   البركات أعطاهان ألةو قى إلةون قم تسير كنتف -وأوالدك
 ي أ-ل بالروح طعام البالغينك يأنمة ويلدها من أحشائه، وكنت كملكلاخض بم يتنم كرعز تنتك

 .الغش ديمعايعقل البنً كالدو الخاصة، ثم تسقيها ألكياتحي ف هام وتهض-الصعبة اياصوال
 عرفيال  الكبيرك لب قلمة إذ كانككل  من ى أقوبالح يلمت عن المحبة كانت حياتك فتكا نمحيف

 . الخصام حتى نحو المسيئينالد وقلحا وال لبغضا
قد أبغضت  رتكيرس يا إذ كنت فهريحأبنت رائحة ثيابك تمأل الجو اة كرهاط النعت ملا عمحينو

 المزاح والهزل بل مكالو به الشرشمن  ات تماملك ختايحأن  دنس من الجسد، ويشهد شعبكم البوحتى الث

 .اهرط ا هومكل  ي تلهج فنت ككسعلى الع

لناس، وكانت لا  مكل يذا ثمرة تعفف حقيقية وزهد فهان كظت عن احتقار أباطيل العالم وعما وحين

 .خذألن ام سيرتك خالية من محبة المال محبة للعطاء أكثر

 تخلدو.. دبأللمخاض إلى ااعة اس وحمل البذار بتعب، وانقضت ،كاءبلسير بالاار وشم تهىنأ ارأخيو



 .دصالح ارامة والبشارة باإلنجيل وأغزكرالار ثما الًامح إلى حضن اآلب حرالف يف
 .ديةبألع النياح والمظال اضموا يبشبه الحزن ف كذرتي ال يلذ اهاجتالبات إلى ودخل

 ..لضفوبيننا بطريقة أ يناف رزكت ترصف
 الوع فيها للنبت ين كدنان وستلموت، وقد عشنا من بعدك أوقااظل  يواد ينا فلماز ي أباي حن نهاو

ء تشدون أزرنا وتسندون ضعفنا، الالع نن علينا موتطل دونا، وكنت أنت مع سحابة الشهع منارب ك الأن

حتياجنا ال ببقية، ألننا نشعر أكثر من ذى ولعلاتاج إلى تلك المؤازرة من األرواح حا نم ومازلنا نحتاج أكثر

 .تشفعون فينا عنا اوضعون مئقا م وطلب معونتكم، إذ أنتمكإلي الشديد
ف لك بالفضل ألنك رنعت اء حاملين البذار ولكنكالبب  السيرنزما ي ف-شبيه مع الفارقتوال -نازلماو

ى قنت، فاطلب أن تءاية الغش والرمعدي ته بكل القلب واإلخالص، فكانت البذاربأحب يسيح الذمبال الًكنت متمث

 .مسيح وحدهاليح، وللمسرفة العقالنية لتكون خالصة عالمو كدر الذات والكبرياء  كلنمنا راذب
ساب ح ولهللا  فتثمرةالحصا وأرض يبةطا بو قلراف البذدتصا نوية ألالع ناكسالم ي وأنت فلباطو

 .توملكلا
 يالحياة الت لمةك ذاربمن  يفنلق عودن ةيدار السماوخاأل ىالقك إلطالن عكار السابذالت يحن ف نهاو

قين أن كلمة ث وا،رخأ ام إلى الحظيرة خرافًض وت،ةدجدي اسنفو يح،ساب المس لحعما لتجهلمتعا وكتبتها وهعشت

 .غةرافالفعالة، ال تموت وال ترجع  ويةقالحياة ال

 .عليه الموت ىووت، وال يقمن يأ  كلمات الحياة بالروح ال يمكنق نطنم الثقة نوقن أن تبذاو

ان هرفيها ببة لحيا ا-مةكل شارتان ذكرا موها وامتدادهانكر ذا - أم الشهداء-ستك المحبوبةينك ركذا

رعاتها وأب اآلباء  ئيسر بة وامتالءها بالفرح اذكرحالم يفها فلآذكر وحدانية الروح فيها وتاة، ولروح والقا

ها تنوكه افتهقاس أراذك ،قة من فومونع ايروح ا الرب لها سنين مملوءة سالمهحفظي شنوده الثالث لابابلا هفي

 .فساد عدم يح فيلمسا سم ربنا يسوعاون بحيوها لج أنمو هاون فيتعبيها وشعبها وكل الذين موخدا

 يياتكم طاقة لمواصلة السير فحة ئحرا نحنا تتقوى بسيرتكم وتستمد ماأرووحيا بمؤازرتكم  نحنن

 .يق الضيقرالط

 ،نأمي سفنكل ل الكتاب سبب بركة ونور هذا يفكلماتكم ن كلت

 سلوقا سيدارو لقسا    
21/3/1986    

 ةبلمحا
غمة المحبة للجميع نلى عضبط تردد قلب اإلنسان نم يل فإن. ةب محته حب ألن اهللاعطبي ي فاهللا+ 

 !اهللا يأ يإلنسان مع طبيعة الحب اإللهالب ق دترد ىقالفكيف يت

 .وصلها إلى موطنهايما ب الّح إرفلذلك ال تسعد وال ت. هللامن  الًبة منحدرة أصحالم+ 

 !ديةبألاة ايالح يبة الدائمة فحالم يلم فكيف يعيش فعاال يف حبةمم يتدرب القلب على اللإن  +

 يتضاه إنما يجعلك دون أن تدرق بمك الحب وسلوكقطري ييب أن دخولك فبالح يعلم يا أخ تهل+ 

الحب ولهذا ب مقرون فطلب اهللا.. باطتالرلا كًرمشت الًذا توجد مجاهك بنألحبوب م الصلة دائمة باهللا على



وحتى نصل إلى  اء،دعنا لحياة الحب القوية حتى محبة األعف يدالرتباط باهللا، وهللابااط بترالافالحب يزيد من 

 ...بنعمته ومعونته وعمل روحه فينا ديةبألا يقامة المسيح ف
 . تقبل صالة وال تنفع خدمةالو المحبة ال تصلح فضيلة نبدو+ 
 .ه لنات ذاعالن اهللاإان دقف= قدان المحبةفإن  +
 . المحبة هى عملاإنمو كوتل اهذ يمنية وإن كانت تحتوأال و اكرف ستيلبة محال+ 
 .ةبلمحا يرغا بيحي يستطيع أن النه أ عرشا يم سع القلب بالحب ويتعب من أجله بقدرتا يم ربقد+ 
 .بلالق يف راقمست امئ دا اهللالتجع ربة سمحال+ 
 .الذات صلب انسهل لتلة يوس عظمأ هو ي اإللهحبال+ 
 .اكله ييحسياة المح وه يلهحب اإلال+ 
 .ل يسوع ووصيتهجن أم  نبذل أو نخسرار مادمق ينا، وفتضحيت رامقد ي فحيتض بنا ليسوع حإن+ 
 ).1:13 وي(ا للمنتهى نأحب ييحية هى حياة حب للذمسال+ 
 لب ي ليس من إمكانياتاوهذ.. ياأليسر والميل الثان لخداى تومسى بة إلحالم يب أن أنمو فلومط+ 

 . ألعمل أعمالههذات يبنهي يذ العوسية در قمن
 .ان فيبة هي عمل اهللامحال+ 
 تا فيك الحب ويعلمك نسيان الذبيسك اسكب نفسك أمام اهللا اآلن واطلب منه أن..  العزيزاأيه+ 

 . بال عائقبالح قيطر ي تنطلق فىحت
ش من أجل يعت اهنألسها  لنفالمحبة ال تطلب ماا أمو.. تهاذل ادني  فيشعيي ب ما لنفسه فهول يطنم+ 

 . اهللاادني يفاآلخرين 
. ق للمسيح هو نفايةوالشوحب لن ام  لكنه خالي،هذات يف ايرخان ك ل ما نعمله حتى ولوكإن  +

 ".لعالم له وخسر نفسهابح ر ا ينتفع اإلنسان لوذوما "اًئ شيعفه اآلخرون فنحن ال ننتند ماستفاومهما 
 ولكن قلبه حمسيللحد ألن عقله مملوء بالمعلومات الكثيرة عن ا يالشاب ام؟ياأل هذه يف ادحإللاا اذلم+ 

 . للمنتهىهأحب يخال من الحب للذ
. .وسقط و نكرأ  أن يلحد حتى لونيمك الع الحبيب ميث دح الةالوحور حب المسيح باخت يالذ+ 

 ..امر  بكاءىوبك اأن سقط خرج خارج بعد يس الرسول الذركبط
 ءبل بمل ماتولعملاب للطفا قلع وش بحطقفحد أن ال تهتم ألس ارت ومدابية والكنيسال على يبغين+ 

 .لب بحب المسيحقال
 .بة المحبةوالت ي تنم-ى المحبةلة عيلخطا يقضت اينمب +
ثمانية ل ايضمر ييلة المدخنة وال فتالف يفقد األمل فتال  امئدا ئلةافتمها نأل ءيبة ترجو كل شمحال+ 

ستنفذه عدو يال  يلمحبة متسلحة برجاء حا.. نةس شرع طان ثمانيةيالش اهربط يالت يال فوالثالثين سنة و

ة اإلنسان وال حتى ضعف الجسدوغبا يف وال ؛ ومعاندتههخبث يف االخير أبد. 
 . دائمنمكا يفالمحبة والرجاء ف. ب مفتوحاء با للرجاالمط بة ترجومحال+ 
.. فسهن غرص رياء قلبه أوبب كب سواء بسدهن يسنماك حينما يكون وحده وليس هن سقطيسان ناإل+ 

 .اسقط أبدتال  يلذا فه.  فيسندها اهللا ذاتهةمحبلأما ا
 أما. .ةقوقه المسلوبحعن  ااته الدنيوية أو دفععلنز احة أن يسلك اإلنسان بعدم لياقة إرضاءقبال+ 

 . المباحةءشياالمحبة فقد فطمت نفسها حتى من األ



 .أجل نقص اآلخرين  منتوا للمهنفس متسل يفه ةبمحلاوأما .. سهنفلضيق سلم  يستديحت يذال+ 
 ىل الحسد عين ناظرة إ-.والفيض ءلملاب حساسإبة حالمو ..اعم حومطالو د إحساس بالنقصحسال+ 

 . وشبعهاايضهف رس وأما المحبة عين ناظرة إلى السموات وهذا هو... ضراأل
هه جاتوقف عمله حينما تووحه ض الكذب وتفشف تكاأنه الّإ ءيش لك قت تصدن كانإ وةبلمحا+ 

 .ةلئافها المتتابيجياب
تى حو ،احتى يثمر فينا حب هللا نفسح المجال لحياتنا لروح ألن يزيزعيا  ا جميعا لنةو دعهاإن+ 

ة ل روح القوبشل فهللا لم يعطينا روح الان أل"عته القوة والنصح يبطب ينه يعطل ألشفلا من الروح انؤمني

 ".النصح ولمحبةوا
 .ةبمحلا واية الكنسية هعالر يمبدأ ف أهم+ 
 . المسيح يجب أن تكون هدف كل خدمةبةمح+ 
 . اهللا لنا وسط الضيقة هي بال شك أضعف محبة لنا وقت الفرجبةمح+ 

 :ةاناجم
.. كتوخإلذ تفيض حياتنا محبة لك وئحين بكحم بهرتغم ينسلم لك القلب والحواس لك.. عسو يياربي

 ".. م كلهللعاايتسع "تى حثر ك فأرأكث يع قلبتسوي. تيوخأ
 

 بنوةل واةوبألا
ل اأعم  يثقة ف   وكل  ي أرض طتبارالكل    جحد  ينا للسماء، فه  بتسانا  يتعن  يوالسما   أبانا ةكلم+  

 .يمعال ياألرض، وكل حب أرض
 .الد من فوقيللم يقيلحقا  التعبيرهاإن+ 
 .قتياق إلى فوشلال ي التعبير الحقيقهاإن+ 
آلب نفقد كل   احو  ن  وعندما نبعد عن مسار حركة األبناء     .  يد لعالقتنا مع اهللا   حالو  رو المسا ه  اهذ+  

نا اشكو  سر  هو  هذا..  اعئضا  اائهت  راصف.  الزحام  وسط  يأباه ف   فقد  يلطفل الذ ار ك يصن..  هونت..  ءيش

 .آلباالغربة عن  ومن يور الروحتالف يفالمستمرة 
 اقيأخال  ا أن يكون اإلنسان فقط إنسانً     بتطلتلو أن المسيحية    و.  له  اسقدي  اًنبكون ا أأن    يدني ير اهللا +  

 .هدالوأ ي المسيحية هى حياة المسيح فاإنم  المسيحية عبارة عن فلسفة أو دعوة فكرية،نتكو
 ...داعتهوه ولوق يصورته، وفوته حئا، رهحممال يل.. هقطري يأسلك ف له، اابنً يدني يراهللا+ 
 مركز  -يحسالم  ي الفكر المحصور ف   بلقلاو  ركالف  يف  ءذراع  ..ذراء عفيفة ع..  له  اسروع  ينيدير+  

 .، والقلب الغير دنس المكرس له-حياة العالم كله
لكنيسة، الى  ع  اناظبتوم م غ ر  عن اآلب  ةغرب  يددنا كمسيحيين أن نكون ف     ها ي م  خطر أ إن+  

 .بآلا حورها نمسا ييست فلها نألإلنجيل اءة التناول، وقرا، وفاترعالوا
 .هو من مميزات الطفولة هذاو .اآلب حضن يبوة هو ارتماء االبن فألاوة ونالب ي ما فلأجم +

واآلب يعطى .. هبه عيوبه وأتعاا أبلمك يحلن ذ م  ل يحمل أباه كل همه ومسئولية حياته، وأكثر       طفال+  

 .ابنه قبالته وكل حنانه
 يده من يد أبيه سيتعرض لمخاطر       حبلو س أنه  ويحس  ..  بقبضة يد أبيه عليه     يحس  امدائ  لطفال+  



 .ثر أن يمسك أباه بيدهكاألب لذلك يصر. الطرق

 : درجات اإليمانىأعل يوة هنالب+ 
 ...يء شنه قادر على كلأيه بأ بنيؤم ي الذهأبي ي الطفل فنيماإ -
 ...ما يريد بيهأ كف عن الصراخ حتى ينال منيال  يل الذفالط ناموإي -
 ..راعيه ويقبلهذلى ع بوهأله محيف عن الصراخ حتى يكال  يالذان الطفل موإي -
 .أن كل ما هو لآلب فهو له يرى يان الطفل الذموإي -

لتكن :  "ولسان حاله طول الطريق   .  بيهأيد    يلطريق بل يتأكد فقط أنه ف      ا  نل ال يسأل ع   طفال+  

 ..يا أبي" مشيئتك
طية تؤكد أنه ال    رالش  "نإ"ب فكلمة   اآل  بوةأ  ركواتد  فلن"  ...األطفال  مثل  اورتصيو    ام ترجعو  ل إن+  "

 . حضن اآلبتلكوم لكوت هوم النأل. كوت بدون الرجوع للطفولةلللم دخول
 . لهيتبنو يف بالتالشأكت يب وحبه لآلة اوب أفشا أكتدمعن+ 
 اولن.  .يائهنلنا حبه الال  ..  دحدوم  ا غير نأبي  ي حق ف  افلن  يوسمالا"نا أبناء لآلب    مماد  يا أخ يلذلك  +  

 !!اتهذ لنا هو.. قبالتهويه عار ذانول.. ضانهح أناول... نولنا سلطا... رتهدوق هتوق
 .عند إتمام مشيئة أبيهم ناءب األةمعال رسرولاولفرح  اإن+ 
 .يئة أبيهمشا مومسرور ليتمبون عرسوي ..حباء يفرحونأبل  اليسوا عبيد نهمإ

 :ةاناجم
تك وبأى  إلتي  اووشه  يدوجس  يل عق لو وح ،ينألوام  يدجس  ي بروحك ف  لاعم  ي اآلب السماو  اأيه+  

 أِتولي..  ي مشيئتك ف  نلتك..  يسمك ف ادس  قتوات لي مالس  يف  ينا الذ اأب:  "لورة وأق ابحر  يأصل  يلسماوية لك ا

 ".اء كذلك على األرضمالس يف كما.. امتما ينألمي وكروح
 يف  يذالانا  أب:  "ل لك وقأأن    ييحق ل   حتى  الًفط  يرأصوع  ضتأب و وتن أ أ  يناعط  يرب+  

 ...".واتمالس
 .نا على األرض آمينتغرب  بهشنعي يكر الذف الاذعبك هشكل  طبانا واعأيا  يناعط+ 
 .)10: 12كو  2 (ويق أنا ٍذئنيحف أنا ضعيف امنيح "هنال "يئتكشن مكتل"يسوع ى رب+ 
ضيق بال..  نىغوال  بالمرض، بالفقر وة  صحالب  ..قطري  يبأ  يستادقهى    كتشيئمأن    متأكد  أنا+  

 .ي مشيئتببصل يأ يصليب حملب د أنهاكمتأ ينولك. .جلفراو
ئمة لك طول الطريق إلى     االد  يترفق  لبانا لتكن مشيئتك هى دلي    أيا    ي ستكون صالت  -عيسو  يرب+  

 .اآلب
إن ...  يتيئشب م سبئسها لو سارت ح   وتك  ئيشمسب  ح   على األرض إن لم تسر     اكله  ييمة حيات  ق ما+  

 .مهامألت يتك فئمشي يال فائدة إن لم تعلن لو عمط الو ىن بال معلستظ يياتح
وأتممها .. وميكل  يعامط  تمم مشيئتك حتى تصير   أبل    يتوذا  يبانا أن ال أتمم شهوة قلب     أيا    يناعط+  

 .يوبأل اكحضن يف يأن يرد أال يثحمن  ي نفسىسأر ٍذحينئ.. ما يمكن سرعأبوبفرح 
 .ولسالر ىمتر صار اشلعا يالو ي ومشيئتك فكقصد تنأعل ادمعن+ 
 .اإللهي لحبل طئة صارت مدرسةاالخ يا أعلنت ضدك ومشيئتك فدمعنو
 .بة والغفرانوللت اجموذن  صارصالل يشيئتك فمك ودصقا أعلنت معندو



 يالمهم أنك تستخدمن  ..  أعظمهاكال  م األع رأحق  يف  يخدمنتواس  يهذا يا أبانا اعلن مشيئتك ف     ل  جأل

 .حووضب ي فكتشيئمن علوت
بانا أن  أيا    ياعطن..  وقت الصالة   حتى  ينلتشغ  ي عن حلها والت   تعجز  ياكل والهموم الت  مشالا  أم+  

 ...بيأيا  ي بين بيديك وأقول احملها عناضعهأ
 

 الطيب دمةخ
. ..ىاعر حب اهللا لنا إلى المنته      ش بم ةمشحون)  لصوم الكبير امن  (  حداث األسبوع األخير  أإن  +  

ف الرب نحو اإلنسان عجز     طعوا  يالالنهائيات ف   هذه.  ..لموت ا نة حتى لحزيم نفسه ا  الف آ طونة بعوا حومش

 .بدال لغة الكالم بلغة الطيبإب يهلاإل يالتعبير عنها لذلك بدأ الوح  عنمالكال
ة حئارحت  اففاألسبوع    هذا  يهكذا صنع الرب ف   .  عطر  بي ط امنه  وحفس ي فنا تنسكب ال  دمعن+  

 ... لهاكنة وكسالم يف يحتهبذ
 !!ه وأعطاه لتالميذه ولناد جسرسوك.. تهلرب ذاكب اس لقد -
 !!نفسه عند أرجل تالميذه فيغسلها وضعف... ذاته سكب -
 !! اللقمةهعطاأخائن لع امحتى ...  حبهبوسك -
ومن أجلهم  ...  وه وبصقوا في وجهه وجلده    نوطع  ل الذين عروه  جن أ م الصليب سكب ذاته     لىوع  -

 .مات ومن أجلهم طلب الغفران
 .المحبة يتحول إلى طيببزج مفكل عمل من أجل المسيح ي..  حبمةالطيب خد ةدمخ+ 
 .ة مخدع هادئة صالاإنه.. إنها خدمة صامتة.. ةئهاد  الطيب خدمة صالةمةخد+ 
 سكب الطيب بل غسل األرجل      افيه  يخدمة ال يكف  ...  الدينب  سحساإق و ا الطيب خدمة انسح   مةخد+  

 .عولدماب
سحاق واإلحساس بالدين و    ناال  وحرح ب يستم عند أقدام الم    ت  التوبة نأا  نلدمة الطيب تكشف     خ إن+  

 .رةي غزعوبدم
من   30ى يهوذا وصلت إل   ةحيا  يإن قيمة الرب ف   ..  ناتحيا  ي الطيب كشفت عن قيمة الرب ف      مةخد+  

14ر  م( دينار   300دها حتى إلى    نكل ما ع    يواسأما عند المرأة فكانت ت    .  بدع ال ة وهي قيم  هجني  3  يلفضة أ ا
 :5.( 

 .يدمة نيقوديموس و يوسف الرامخة كلهى خدمة جمي..  الطيب خدمة تكفين للربةمدخ+ 
الذين خدموا خدمة العبادة والحب واإلنسحاق وصل        ..  توالم  ى الطيب خدمة باقية تتحد    ةخدم+  

 .إلى الحياة األخرى.. رجاءهم إلى ما بعد الموت

 مةدخلا
 .فالصليب حب ال نهاية له. هايتها الفشل نتكان الوإ.. بن تبدأ من عند الصليأبد  مة الدالخ+ 
 .هايةنله  يحب المصلوب هى مجرد عمل بشر دونبمة خدال+ 
ياسات، أو  ر ال ىاجر عل شتلذات، أو كثرة ا   لب ا ح  عب، أو اليأس، أو   تبال  الإ  ي بال حب ال تنته    مةخد+  

اترك الخدمة نهائي. 
 . وقوة الصليبوبلمصلاحب  يف اخادم حياته كلها غارقًل ايشع يأن يغينب + 



 .سوفالن ةم الخادم لخدعتدف يلصليب هو الطاعة التامن  عابنلا ي اإللهحبال+ 
. من أجله   مات  ي حبه للمصلوب وارتباطه بالذ    وة ه م الكاهن والخادم للخد   كيحر  يف الذ هدال+  

ن ايرعلفقير وا ر لل عنه، وينظ   صلب  يالذ  مجدلا   رب ن م هعلي  يليه كشخص موص  إآت    ناإنس  فينظر إلى كل  

 .اةطخ المسيح حامل خطية كل الصكشخ ءيطلخال ن، وينظراعريلاوكشخص الرب يسوع المصلوب 
 .جع كل نفس للحظيرةرن تأ ة الخادم باستمرارلرسا+ 
 .بالصليب سوة الخادم هى ربط النفالرس+ 
 .ذبحم القو الخادم وتطهيرها تبدأ من فاةحي+ 
 . فعل مخلصناماك.. ختالءواالعداد للخدمة بدون الصوم  إال+ 
ف، ويودع كل   الة آ سمخ  5000ن  م  يصرف أكثر ..  ن الوقت يحتاج الرب ليصرف الجموع      م كم+  

، وبقلب مفتوح يسمع مشكلة هذا      ةأنا  لوطو  نانحوحد، ويستمع لكل نفس برفق      ال و ك  واحد، ويطيب خاطر  

 ..ومتاعب ذاك
 .قلبه يوواضع شعبه ف فه،ت كى علههن حامل لشعبكاال+ 
 .م الصالة والذبيحة باستمرارد يقهللاكوكيل دائم و هن هكاال+ 
 .عبهشعن  اأبد يلموت ال يفصل الراعاإن + 
ثم ..   مكان العبادة  رايتخ ال ى دعوة إلهية يتدخل فيها اهللا     هبل    ايبشر  الً الكهنوت ليست عم   مةخد+  

 .هميخد نميختار 
 .اركة لهش وممع شعب اهللال كن هى تذلسة لنيك النطة للدفاع علللس ادامخ الخدمة استتليس+ 
 .زمرك ين أم  الخدمة استخدام للمركز ولكن هى استخدام اهللا لناستلي+ 
الذهب   إلى  ااجتحم  س لي اهللا..   أو المال أو المؤهالت    زمركلمة الكنسية ليست موقوفة على ا     خدال+  

 .ه بكبرياء بل للفلسين بانسحاقمنقد يالذ
م من رعاة ولجان وتحولهم من خدام إلى رؤساء          دا الخ بيصي  يالذ سبب الضرر    ىات ه ذال+  

 .ورقباء
 .ءيش لكلى ع نه يقدرأظن  ى موسةحيا يبعون سنة األولى فراأل+ 
 .ءيش على هذاتب  اهللا أنه ال يقدرهآرا ى موسةحيا يبعون سنة الثانية فراألو   
 .ءينه ال ش أسح أنمء بيشل كاهللا  صنع ى موسةحيا يعون سنة الثالثة فبألرا  
 ).وسينوكاألنبا أنط( ربنا يسوع تحتاج إلى تفريق المال وليس جمعه مةخد+ 
 .اس الحب المقدس للمسيحيبمق كقس خدمتفحة بارنت تريد خدمة مقبولة وصفقة كإن + 
وبعد الراحة  ..  ميلنعاس  وفرد  يستريح مع جميع القديسين ف    يف..  ةحألمين هي الرا  ا  مة الخاد اينه+  

 ..القيامة

 يحد الروالجها
، وبدونها ال   نماياإل  ي أمامنا، وبدونها ال ننمو ف     معالل الحرب الروحية ال نكتشف ضعف ا      نبدو+  

 ".لماالع يلذى فامن  ى أقوافين يأن الذ"نكتشف 
 .ا به أنتصرن وأ،يكيدة ألن الرب يسوع انتصر لأرة صرب لذيدة ألن النحهو  يو الروحنمال+ 
 يف   نفسه، وفقير  صخال  يف  اهلج  ما الشخص الكسالن فهو    أ ...الجهادإلى  اة الروحية تحتاج    حيال+  



 .لفضائل الروحيةااء نتقا
 .ومللن يحيات يؤدوالر يوالتأمل ف... وطقللس يديات يؤداالم يمل فأالت+ 
ة الالصوم والص   أما.  ه التجارب نضارة  بتكس.  امفيو  اشباب يتجدد يوم  :  حقيقيةلا  ةيروحلاة ا حيال+  

 .لها يليومام اهما الطعف
 .همتحيا ية القلب وإمكانية معاينته فاونق م المقدس يعطيهم اهللاوالص ين يجاهدون فذيال+ 
 .وبهجة قوة قيامته مهالآ شركة ةبرك هللا مهيع اآلالم يعطوأسب ين فواهدجيين لذوا+ 
 .حمسيع ال والحياة الدائمة متثبالاسين المقدسة يعطيهم اهللا نعمة امالخ يين يجاهدون فلذوا+ 
 يكنيسة حياتهم وصومهم وعباداتهم الت     ل ول همالرسل يكرسون للخد    صوم  يين يجاهدون ف  ذلاو+  

 .ها من المسيحوأخذ
.. لب بنار الروح القدس   قلالباب الضيق يلهب    امن    اد للدخول هالج  يا يرى اهللا أمانتنا ف     دمعن+  

 ايعطيها دم ربنا يسوع دم     و ادمه  ينق وي -رنقيها من القذ  يله    اسو عر نوكن ت أفيحرق كان ما يشين النفس من       

 .لى المذبحعمن  ادجدي
 . نحاربها باالتكال على اهللانب أجي المال وعبادة العمل ةشهو +
 .سدقلا نا هى ثمرة جهادنا المؤازر بقوة الروحتحيا يرة فنصال+ 
 .ية هي مكان الحرب الروحية ومكان النصرة على عماليقبرال+ 
 . ب الضيقباخول من ال للدتهادجي اه ةيربال+ 
 .افيه ا وسر السعادةهمالج ن المسيح فيها هوك وللحقية منظرها رالب+ 
لدائمة مع  االحياة    ىوإل...   إلى كنعان السمائية   مدائلر المستمر يعبر عنه باالشتياق ا     يالس  ياد ف هالج+  

 .والصالة والمحبة وبةتاآلب بال حضن يمر فتلمسا اهللا، واالستقرار
 .كتهر وشة اهللافمعر يف تمرسالم يعني مرتلمسا رسيال+ 
 .ولكنهم أناس مجاهدون ضد الخطية.. ةي خطاوالقديسون أناس لم يصنع ليس+ 
 .ك ولم نطلبهلا ذنضفنا إذا رتحيا يعمل فيلن  اض أيكن أن ننتصر وحدنا، ولكن اهللايم ال+ 

 تذاال
 .سةيلكناي فلية  بى أساس كلات هن الذأل. هتنكار الذات هو شرط المسيح األول لتبعيإإن + 
 ).32: 2إش  ("كفوا عن اإلنسان"من الذات  خطرأوال للخدمة  ساننإللهناك عدو  ليس +
 . الكنيسةةخدم يت هي سبب االنقسام فذاال+ 
ى لوتحولهم من خدام إ   )  كنيسة( الخدام من رعاة ولجان       بيصي  يذلت هي سبب الضرر ا    ذاال+  

 .اءبق ورءسارؤ
 .نسحاق واالتكال على اهللاالا يما تربية اهللا فتنمأ.. تاالذ يمن تملة العابيتر+ 
 .كة الروحيةرالح ي الذات هي الخطوة األ ولى فكارنإ+ 
 .اق هما ثمار الكبرياء وعمل الذاتقالشو امخصال+ 
 ...ت واألنانية هما العدو األول للمحبةذاال+ 
 ).  األنااءاختف (-يسةنالك ي ف-ود وحدانية الروحجي وهك فعالمة المحبة ذلول -

 لخيا  في  ران للذات حول نفسها   وي د ه  ،يك مشيئة أب  اإدر  يية هي وليدة الذات، وعقبة ف     نانألا+  



 ي، ويرسم ل  ه من فوخالمستقبل وال   قلق  يقاد الناس، ويحملن  ح وأ ،يم الماض بآال  يهذا الخيال يذكرن  .  كاذب

 .يهللا لاا هوضع يلتا  غيرةصور
تقبل، والقلق  سالم  ن الخوف على الذات، والخوف م      ركافأتتسرب  ..  تالذاا يهتم القلب ب   دمعن+  

 . بنا، وأن كل الناس يضمرون لنا الشرطتحي ين الناس، وتخيل األضرار التموف خوال
 .ضخيم الذات ووجود الكبرياءتعن  اريتعب الّالعنف إس لي+ 
 .ية النضج الروحل وقستعبير عن االندفاع وعدم ضبط النفو وه+ 
خطايا أقول لك هذا وضع     لا  رشأ  يقلت إنك سقطت ف     ولو..  يوضع طبيع ا  فهذ  ا ضعيفً نككو+  

 .كتبذا اظننت أنك تقدر أن تعمل شيًئ أنك وه فيك يالذ أ الخطنولك. يطبيع
 .وله اللذات واالهتمام واألفكار والمظهرحتدور  يت هى المركز الذذاال+ 
 .تماماتها واهظر ليسوع المصلوب ينتزع عنا لذة الذاتنفال +
. حتفر  يبل اطلب منه أن يعطيك لك     .  حيلمسانت تريد أن تموت مع      كإن    "أنا"ستعمل كلمة   تال    +

 ."الًكم كامح فرنواطلبوا تأخذوا ليك"

 بيلصلا
 عيبينا  ي أصلب العالم، ومنه استق    ه وب ،يعليه أصلب ذات  ..  كية مستمرة يمانيد  ييب وأنا ف  لالص+  

 .يل هللافة حب رمع
ى لا عهايإ اك وأخطاءك مسمرءهواأ ، واحضر كنفس  ىب بعد فاجلس إل   لي الص تحمل  يفتكن  لم  ا  إذ+  

 يرن ال ليحو  ي الذ -تاصلو  ي يسوع ف  بالربا  نًيستعم  وسرور  لذة  يف  لكنو  وحسر  ضيق  يفيس  ل  ...الصليب

 .ل إلى حمل هينيلثقا
ام أمذلك  كدا  ب  وول  ىحت  املومؤ  الًثقي  ليس  هنولك.  .يحية هو طريق الصليب   سالم  يلطريق ف  ا إن+  

 .اآلخرين
... سعادتنا وفرحنا   درمصه  نألل   ب ..يق فسنحمله ال ألنه ضرورة    رالط  ييب ضرورة للسير ف   صلال+  

 . السرور الموضوع أمامهلجأا وبحريتنا ونحن مسرورون كما حمله المسيح من نادترإسنحمله ب
... بيلصلاية  بذاج  ةقمنط  ي ف قعوا و دا ق ونو يك نم أ هعلي  ...عيسو  الذين يسيرون وراء    على  يبغين+  

 ).36: 8يو  ("ارحراأ ننوو حرركم االبن فبالحقيقة تكنإ"ا هوا الحرية وأحبوقفذا
 .. يح بعدسالم ررهمحم يليب حمل ثقيل للذين صلال+ 
صليب ترنيمة لذيدة وشهية للعين، وممتعة لألذن، وصار دم المسيح           لر ا اص  األجيال كلها   عبر+  

 . من العسلىأشه يه يالت هللالمة كمع  يسيحمال ناسنإل لمطعا ىهوب وجسده أشللمصا
 ،يعمل  يمعه ف   اعلفتأراه وأ ...  اهعلي  نتهأمست ا يالذ  يليم حيات س وت ،ييب ترنيمة إنتصار  صلال+  

... ينوم  ي ف ،يتصال  ي وف ،ي إل نو الذين يسيئ  ع وم ،يئ اصدقا ع وم ،يتركاذم  يام، وف رالت  فيو  ،يتكلي  يفو

 ...يكل حيات إنه
ه لشما  ينوم  ي وف ،يقاوعن  ياعيه مفتوحة مستعدة الحتضان   رذ  دجأ  بعلى الصلي ه  ة أتأمل رل م ك  +

 .يتعانقن ينهميو يتحت رأس
ـاج كما  هبتالا  و ه الهمظو  نيعاريب، ثم التمتع بأحضان الذ    لالص  ينتصار بقوة ذراع   اال ةرمثإن    +

 ."جتهبأ جناحيك لوبظ اعونً يل صرت نكأل لك لأرت تكن راحألسات اقأو يف: "ييقول النب



 على الصليب حتى يعبر الشر، وحتى يمر السهم  ندتيوعيه الممد ابذر  ي أ بالر  ي نعتصم بجناح  اإنن  +

 ا لن سليو...  ةملظلان  إنها ساعة سلطا  )  90مز  (وحتى يعبر منها شيطان الظهيرة      )  90ز  م(ار  هن ال يالطائر ف 

 .ليبصبال الّ إافيه  قوة
مسيح أن  ليد ا سالض  فور..  لمجد عن طريق سهل    ا أن يصل إلى  سيح  عرض الشيطان على الم     لقد  +

 .ريق الصليبطعن  الّيملك على العالم إ
 .يوم أغنية وتسبيح.. يوم غفران.. يوم نقمة للشيطان: الصليبم يو+ 
 .بح يوم فرح لكل نفس مغسولة بالدمصا أم ب يوم نقمة للشيطان بقدريللصن اا ما كدربق+ 
 يويجر)  انش    (ينا فنجر بتجذ  يل ه ب  رباطات العالم    من انًرر تح طقفت   ليس بية الصليب ذ جا ةوق+  

 . اآلخرون آمينامعن
 . المسيحى إللوه وبضيقاته ضرورة ملحة للوصمآالبيب لالص+ 
 .وسدالق هللاول روح ال وحمئلقيامة المجيدة والفرح الداانت ا هذا الصليب بآالمه لما كوالول+ 
 .المسيح ألجل خالصنات ا هو مون فيرثؤوي يعظم حادث يهز حيات أإن+ 
 .هللا يإذ أنه دليل حب يوم لك يا فنأملتع  صلب المسيح ألجلنا ينبغي أن يكون موضوع وموض إن +
 .بةحللم يق العمليلطرا يب هوصلال+ 
 . مراقبة شهواتناةسيلو هوب ليلصا +
 . أهواء المشيئة الذاتية مع مشيئة اآلبضعارت يب هوصلال+ 
 . للتسبيح والفرحدرومص رانفغ دريب مصصلال+ 
 .لصليباظل  يشيطان سلطان على المحتمين فلليس ل+ 
 .ية المسيحع تبساسب أيلصلا+ 
 .صورة الصليب عينيه برحت الّأ يالمسيحى عل+ 
 . السماءهإلل ارشًع ض صارراأل ىيب علصلال+ 
 .مة الصليب نصلب الشهوات ونضبط أعيننا وأفكارناالبع+ 
 .اسنا يهرب منها الشيطان فورنفى أليب عالصلا نرشم دمعن+ 
 .طينالشياالمة الصليب بعجلة تفرح به عه بت ذاميرش يالذ +

 مسيحليتصور ا   ي لك موفه  عيوطول يومنا ب    شمهرنوجد عالمة الصليب    مفلن  تيوخا إ ي  اإذ+  

  النعمة توحل  وسيفورو عقل بر  ءأضا  امك  ااننه أذ ءيض أهواءنا، وي  بيصلف  ننا وقلوبنا، اأذه  يلوب ف صالم

 .لى الماء وأكسبته قوة الخالصع

 :ةاناجم
 !بنكا جنب يف ا انغرست الحربةمعند ِكل حدث اذاميسة دالق هللا ما أي يندثيح
اب المقدس إنه   تالك  ِكعن  قال  لكنو..  ادبأ  يتشتك  ولم  اأبد  يرمذت ت مل  ِكتصمتين ألن   سوف  كتعادك

 ).حربة (سيف كببقل زويج
يا   هذا  ِتتملحف ا يك..  ك إلى أعماق قلب   توصل  كن اب اهب  نعط  يالت  ةبلحراأن    يتأكد يا أم   م ناأ

 !!يسةدق
 !!قدرك سوعي مآالي ف كشار ضرألا ىللم يوجد إنسان ع أنه يالمقدسة علمتن تناسيكن نإ



 ال أريد أن أعرض     اوأن.  يره مشيئتك ل  اتخت  ي الذ نولك..  انًي مع اأطلب صليب    ال انأ..  عويس  يرب+  

 .افيه أنت يندمن تستخأبل ... يماتدعليك خ
 ا هو ذه ه نأل)  أبصالية الجمعة ( كل يوم    هلمحأو  يبوقل  يلتصق صليبك بعقل  يأن    ي اعطن عيسو  يرب+  

 . فوق إلى يعافارت ريقط
 هذه  ياألذرع المفتوحة على الصليب ف      حو ن ةاللب بالص القع  فهقة إلى ر  رالم  يفسنيا    كحوجأما  +  

 يوات ساعة الظهيرة، وتسمع   ه وش براوتج  رسط بح و  من  ِكتضمحة ل رع مفتو ذاأل  ثحي)  السادسة(اعة  سال

.. كمحأري  مال والمتعبين وأنا  حاأل  يليقئنة المتعبة، يا ث   ملمطا  سيتها النف أيا    يلتعا:  الً قائ عيسو  كحبيب  صوت

 !! ضابط العالم كلهافأن يبصلي يل تحت جناحظاست لتعا.. لكبألق يل وادخل إلى حضناالض ينيا اب لاتع
 ىوال تنس ..  دواح  روولو مزم )  الساعة السادسة (ة  لصال ا هذه  يلصن ت أ  هللامع    ادهع  عطقا  -يأخ+  

 .د أو ميكرفونج مسنذاآل يوم عن طريق ساعة تدق أوكها درك بميعاك يذهللاأن 
 ..يب واجعل المسيح يملك بالكامل على قلبك آمينلالص يحوابتهج بجنا لظصم واستتواعرع اسف

 سيحيةموال يحيلمسا
 .دهأوال ي المسيح فةحيا ييحية هسالم+ 

ه القدوس يسكن   حورو  يا ف يحيفالمسيح  .  نها حياة بالمسيح  ك ول ةيحية ليست مجرد وصايا سامي    سالم+  

والمسيح .  شد للطريق ر م ردمج  سيول  يطريق  وهو  يياتح  سيح هو نور  موال  يمطعا  امده ودمه ه  س وج ،يف

 .جارلخامن  يل يتأي  الغلبة أمرسولي يتبوغل تيوقهو  يالحال ف

 .رشالب ي يسوع فةحيا يلمسيحية هاكن ل  المسيحية تنفيذ لوصايا مستحيلة بالنسبة للبشرستلي+ 

 !؟يخ أيا هل اختبرت ذلك. يحية تكشف عن حضن المسيح ولذة الحياة فيهمسال+ 

 .يحية ليست فيها انطواء على النفس بل حرية إيجابيةسالم+ 

 -كرالت  ية ف عشجا  ..بالح  يف  وعمق..  مانياإل  يقوة ف و...  فسالن  ضبط  ييحية شجاعة ف  سالم  +

 .سوكما فعل أنطوني

 .يحية شيخوخة وال يأسسالم يفس لي+ 

 . دم المسيحةثمر الّإ يياتنا اليوم ما ه حإن+ 

ء العالم وضيقاته كل    اغر وإ يةطالخ   قادرة على عبور   -مغسولة بقوة الدم    ةا حي يه  ييحس الم اةحي+  

 .لحظة

رة الدائمة ألن المهلك    صالن  يف  سلكي  ...اام عينيه يسوع المسيح مصلوب    أمم  س قد ر  يالذ  ييحمسال+  

 .يرى عالمة الصليب ويهرب

 ...يسعى للوصول لهدف ريقط ن عابراإنس ييحمسال+ 

 .ااخًخفينصب له  يادص دوع له.. داهجالم ييحمسال+ 

 .بكاذ يسيحم سيحه هوملى إ ء إليه أوا أسنمل يصليال  يالذ ييحمسال+ 



 .قفمنا يهو مسيح دينو الناس من كل لون وجنس  كلبحيال  يالذ ييحمسلوا -

  عفح لصالبيه ودا  يلمسا  كما غفر   ليهإ  ءأسا  نمل  يلصو ي أ  يغفر  وال  ا صليب ليحم  يالذ  يسيحلموا  -

 . بالصليبةعرفم ليست له...  على الصليبمعنه

 وفداه ويرعاه   هخلص  يلذا  حدهو  اهللا  الّإ  ساننإللفال سند   ..  ن يعيش بال هم   أ  هيلع  ييحمسال+  

 . رأسهرشعو يويحص

 سيل"ام وال ينظر إلى الخلف      ملأل  اراء ظهره، وعينه شاخصة دائم    ومن  ؤ العالم بالنسبة للم   نمكا+  

 ).62: 9و ل(" صلح لملكوت اهللاياء رولى الإ رينظويضع يده على المحراث  أحد

 .لتافهلم ا من هذا العاعأرف ىومست ي لنفسك أنك فظران+ 

ت هذه  حأصب.  ]يكالم فاض   الشب[:  آلن بعد أن كبرت عندما تنظر إلى أطفال تلعب تقول         انت  أف  -

 . لها قيمة عندكس ليرواألم

قلبك   مألالكن  %  100  نجحت  وقد يعيده عليك الشيطان وقد ال     .  أن يربكك القه خلفك     مكني  مر أ كل+  

 . ا معاكنورب ).8: 7 يم" (سقط أقوم إذا يدوتعيا  يب يال تشمت: "بالرجاء وقل

 يفكارأدت  جوف..  عهمبنس  يالل  يدرجة وشوية الكالم الفاض     على  الًقلي  يذهبت للعمل وضايقون    إذا+  

 ربت أسأل أين أنا اآلن؟طواض.. يت وتعبت نفسلتعط

 ...اءمالس ي درجة فوق ف100 ذسآخ يفليأخذوا الدرجة ألن. انعلكن يرنظ و-يظهر ءرام وعالال -
 !!ةقالعها ل  لها عالقة بموضوع السماء؟ ليسهل الدرجة أخذتإذا  حتىو

  عصافير نل م ضفأنتم أ ..  م محصاة كؤوسر  روفشع  اا وال تحملوا هم   وعملاي  هتموا بالغد أ  تال  +  

 ...ةثيرك

 ".ا بالغدوهتمت ال"والمستقبل ال نهتم به . ا من كل خطيةنطهر يكه لدم المسيح الذرلنت يضماال+ 
 ".انأبا ان مشيئتك يكلت: "لووب وأقحب اهللا الم ابن فأنارحاضالما أ

ا الرب يسوع بدقة وبأمانة قد أعطوا        هرسم  يتلا  يةللعما  تاوطالخ  ي ف اويسون الذين سار  دالق+  

 .مسيحيتنا الصبغة العملية

سيح رجاها الذي يتحدى الموت     مبال  افتفرح دائم .  ديةبألعلى ا   تطل  ي لك البهق ينفتح   ةدابالع  وسنفال+  

ياة وحب  حبل  ..  اوت فيها أبد  مال    ييح الت سالم  يلم وتجاربه بإيمان الحياة ف    االع  جتاز آالم وت.   الحاضر عالموال

 .وفرح وسالم

 . الحياة الداخليةةثمر امدائ يوك الخارجسلال+ 

 .لى مجدإجد م نم رستمم حياته هي حركة عبور بأن يالمسيح ياةح زميتت+ 

 ق إلى الحياةيلطرا
 .هب وهو الحق لنأخذه، وهو الحياة لنحيا، فنسير فيهريق  هو الطعيسو+ 



 .رتصانالليد حولق اير هوالطحمسيلا+ 

هو ...  طئةاالخ  ةأر الم هلكتسا  طريقً...  ليه اإلنسان البسيط  إصل  يلطريق إلى المسيح سهل      ا إن+  

 .طريق الحب المقدس

ألن .  نأضعف إنسا ول  تنام  ييف، بل ولذيذ وف   ف وخ نيه ه ل حم نإف  الطريق وإن كان صعب    ا إن+  

 . بهنيؤم ي جاء ليخلص جميع العالم الذحمسيلا

 .ارصانت ويق فهرالط يأما بعد الدخول ف.. يق صعبةرالط ةايبد+ 

نا، واحتياج إلى اتحاد بطبيعة أقوى من       تحيا  يف  ج كامل ليعمل الروح القدس    احتيا:  ة الطريق ايبد+  

 .طبيعتنا الضعيفة

 . وسالم-نمو -رحف -رصاتن ا-ملكاسالم  إلى يؤدفهو حب مقدس ي: الطريقط وس -

 .حاد الكامل بالمسيحتاال وه: ة الطريقينها -

ده يك س لثم يسلك كما س     اع،ضت اال دمذو  يف..  الطريق  أول  يولد ف يأن    ير مع المسيح ينبغ   ي يس نم+  

 .اضعه أيوم مقيثم  ع؛وويحمل صليب يس..  للخيرهصنع يالته لآلخرين، وفممعا ي مع الشيطان، وفهحرب يف

 .قذا الطريهمن  الّلمجد إالى إ وال يمكن الدخول.. حياة االتضاع  هى،قداية الطري بإن+ 

 .رينخلآل لب بالحبق الءيلم يمتل ذاإيء شال  ادتنا وتصبحبف عقنيق وسرالط ي فقفسن+ 

ف ذلك   نعر نه يريدنا أن  أ، و بآلالى  إ  ليوص  ي الذ دوحيلاسيد المسيح أنه هو الطريق      لا ا ن ل ضحأو+  

االبن ريقط ل الوصول إلى اآلب بغيرونحا اوعبثً.. قطريلا ل نضلئال اتمام. 

 . طريق اإليمانا لنءياآلن سحابة من الشهود تضا لن+ 

 بةوتلا
  .انت على كثرة خطايانا بل على عدم توباسبناحي  الاهللا+ 

 من  رر شره، ويتح  نهع  لعخروحية فيها يجدد اإلنسان نفسه، وي       قظةين  عارة  بعتراف هو   عاال+  

 .اويمالس هحضن يف اصالة إلى أبيه الحبيب مرتميل باقيا كتابه، وينطلالوص عجر وي،ةاديملارباطاته 

 .قداسةلة اايحبة هي مخافة الرب وتوال+ 

 .ع لآلب والتلمذة لهووخض بة هي رجوعتوال+ 

 .هالدوهللا ألااء نتقا -ةوبة دعتوال+ 

 ).20: 15و ل(مه  ف حيث قبالتاآلبي دفعة حب إلى حضن هبة وتال+ 

أكيد حركة حرية للتحرر من قيود العالم       تبال  يفيها ونرجع إلى حضن اآلب فه       توبنرة  مكل    يف+  

 .والخطية والشر، والرجوع بفرح وتهليل إلى حضن اآلب

 .بة موت عن الخطية وقيامة مع المسيحتوال+ 



 .اةللحيبة هي االنتقال من الظلمة للنور، ومن الموت والت+ 

 .والقداسة هي ثمرة مخافة الرب.. بلالق يي دموع وتسمير مخافة اهللا فهة بوتال+ 

 .حاة اإليجابية مع السيد المسييالح اعد عن الخطية ولكنها هي أيضب الط التوبة هي فقستلي+ 

 .فسد توبتنا هو إلقاء العيب والذنب على اآلخرين وبذلك تضيع بركة التوبةيما  +

 .ا وعدم النظر إلى اآلخرينهذات يل النفس ف تأمبة هيتوال+ 

 .يببره الذات يحس يبعيدة عن الشخص المتكبر الذ بةوالت+ 

 .ركت الب بح وال رك،ت بال وبةت ال+ 
 ،كهورظحب    تِكر وت ،كإلي  ساءأن   لمَ ِتوترك..  وعيسل  جمن أ   كد قلب اأحق  ترِكتهل    يفسنيا  +  

ة الذات، ومحبة المال، وشهوة الجسد، ولذة       حب الناس، وم  ف من  الكرامة والخو  ى عل فوخبة المديح، وال  حوم

 ...الحواس، والتعلق بشاب أو بشابة و

  إن لم تكن قد تركت من أجل الرب فأين الحب؟يخأ

 .ى من الموتو أقبلحان أل .ب يسوع ترك للموتروال... اريثك يحب ا كثيركيتر يذالو

 .استمرارفس بة القلب سببها التهاون وعدم محاسبة النسوق+ 

ها ل اآلب، وتكشف    ةطاع  يلذهن، وتحفظ النفس منسحقة ف    ادد  جبة المستمرة تغسل القلب، وت    تول ا +

 .يل بركات وأسرار اآلب السماوك

 .برلة لحبس التائبة نفس فرحة مسنفال+ 

 . أفرادها هي كنيسة بال فرحةحيا ي بال توبة فسةكني+ 

 .اهأوالدة توب الّة إيسنكال يدس فق الحوهناك مصدر لفرح الرس لي+ 

 .لعمل نعمة المسيح فيه اهدش كبرأ ص التائب هوشخال+ 

 .سان التائب يجذب النفوس البعيدة للحياة مع اهللاناإل+ 

 . الشكر-التسبيح -ضاعتاال: بة ثمارتولل+ 

 .دسالج ي وعالم مغلوب وخطية مدانة فبغلوم نتعامل اآلن مع شيطان ناإن+ 

 ةيلوصا
.  األرض ى عل  اهللا دوالأ  هعيشي  يذ ال وت اهللا كلمل  ين السماو نويح هى القا  المس  دلسيا  ةوصي+  

 .اءمالس ي على األرض كما فشيعي يعل اإلنسان المسيحجن يأ فالتمسك بالوصية وتنفيذها قادر

 متممين إرادة   ،ويةا األرض خاضعين للوصية اإللهية السم     ى عل  أوالد اهللا  ش يع ةفرح وشجاع   بكل+  

 .اءمالس يا المالئكة فهتممي ماك ءيشكل  يف يأبيهم السماو

 .نا الضعيفةتحيا يف عاستطم ا نجده غيرم فيلوصية يجعلنا نستعلن قوة اهللاذ يتنف+ 



 .يةوسما ارامث األرض ى علتنفيذ الوصية يثمر أوالد اهللا طريق عن+ 

 ةادة إلى قو  اإلرع ب فيرت  ي الذ -ناتحيا  ي ف ية سببها عدم إدراك وجود اهللا     حمسيلة الوصية ا  وبصع+  

 .فيذنالت

ءت لتخلصه من   ا وج  يليق ببنوة أوالد اهللا    لجمي  يإله  وضع  يية جاءت ليقيم اإلنسان ف    وصال+  

 .كبريتلار وانلبحيرة المملوءة بالاهو  يالقتلة والزناة والسرقة الذ صيبن

 .يرض األس الملكوتي ول الوصية المسيحية وملكوت اهللان بيقنا يتضح لنا االرتباط العميهمن + 

 .رشالب يف عو لكن المسيحية هي حياة يس-رشللب  بالنسبة-مستحيلة اياصوالمسيحية تنفيذ لت سلي+ 

 .انطبع حالصفعالة إل قوةكاته ذنا ل يعطنا الوصية قبل أن يقدم  لميحية مؤسسة على أن اهللاسالم+ 
لى  ع  القوة هطائعإ ب قطع اليد وقلع العين ولكن    ليا  ار وص ااصد  ية اإلنسان هي ليست ف    لشك م إن+  

 .تنفيذها

جة السيطرة الكاملة   رد  ىلإ  يادة عند اإلنسان المسيح   راإل  ىيد بواسطة صاحبها يرفع مستو    لا  عطق+  

 .ئزهارغعلى كل 

 . نابعة من القلبةداواالر. اإلنسان قلب يية كامنة فخطال+ 
 :كلذل 
  .ثهكرار حدو تدم ع يضمنه النلى ما يصدر من اإلنسان، ولكعب اقيع يانون المدنقفال -

المسيح على تقوية     سيدللذلك عمل ا  ..  د أن القلب هو مصدر الخطية     كفيؤ  يالقانون المسيح   أما  -

 ةنقيت  تمرسلما  يفعمل المسيح ...  بلالق  يعمة له ف  ن ال ةرزامؤو  ،قلبلاي  فالخطية    ب، وكراهية لالق  ياإلرادة ف 

 .ن اهللاييعا يذ البلقلا

 . الرب يسوعيةأجل وص  منءيشبكل  يلنفوس األمينة تضح اإن+ 

 .تقؤم سب صغيرك ومةقتؤيع وصية المسيح من أجل لذة مبة تنئفوس الخالنوا -

 .لوصية المسيحية مملوءة بالمجازفة ولكن ضمانها رعاية اآلب اإن+ 

 .د حسب ترتيب الكنيسة وطقسهاعا بوشيع يمة لسدلمقاين سامالخ ية فيحوكسة رنن بون يصابذيال+ 

 هلهن س ك ول -نسانإلى ا لع  اوالحقيقة هى صعبة جد   .  ياليةخها  نعنها إ ل  والعالم قا عبة  ية ص وصال+  

يلحامسيح  لهدنا بل با  حة ب يصنحن ال ننفذ الو   :  انحيتيسم  سر  هو  اذهو.  ساننإلاي  ف  لحيا  حالمسي  على  اجد 

 .افين

 .الشريعة يحفظ اإلنسان من الخطأظ حف+ 

 العبوديةوية رلحا
 .د أن يفقدنا حريتناري يه الن أللينايفرض نفسه ع  الاهللا+ 

 :يحية هيسالم يية الحقيقية فرالح+ 



 .اس بال قيدنوال... ع مان بالاهللا تحب يت السلنفا يةحر -

 .عباد لهاتالساو رر من نير الخطية وقسوتهاتحال -

 .يةرالح يوف ف خال+ 

 .أن ينكر ذاته... لرب لكل مؤمن يريد الحرية ويدعو لهااية صو+ 

 بن تسل أود  جوال  يسمح لقوة ف  نال  و  ا به دنسعو  اهب  نعمنل ف يانث ال دال بالمي نا قد وهبت ل   يةرحال  +

 .يحسالم تنا فييحر

 .لشيطاناين بو د فاصل دائم بينناحود جوية إيمان عميق بحرال+ 

 .افرحوفة خ اتنا وراء المسيح قوية وثابتة وتكسب حركتناو خطلعية تجحرال+ 

 :نهائياتالال يية هي الدخول فرالح+ 

 ).1: 13 يو" (ىأحبهم إلى المنته.. أحب خاصته "بالح يائية فنه ال-

 ).22: 16و ي" (قدر أحد أن ينزع فرحكم منكميال " ح والسالم والنصرةرالف يائية فنهال -

 .يلطان زماننا المادسمن  ج اختباراتها هي الخروىأقو يإن الحرية ف.. نمالز يفة ئياهنال -

 .إلى االبدم ويول واسمي أ هة الحريةنيأغ+ 

 ..جولخرا  من سفر15حاح صاأل يمس الشعب العابر فأها انغ -

 ).الهوس األول(ة نصف الليل حتسب ييها الكنيسة كل يوم فغنوت -

 ).15رؤ (ء إلى أبد اآلبدين مالس ايف نيها الكنيسةتغوس+ 

 ايوم  ا وغد يومر أمس وال  وصا...  ديةبإلعت الزمن با  لابت  يالت  يهي أغنية الحرية يا أحبائ    ه  هذ+  

 ...ديةبإلاوم ي هو ادواح

تها كل لحظة بأعمق ما تكون       ي حر ةمغني ترني تا و يتنيدبيح أ سالم  ي ف شتعي  ينيستنا الت كال  ح  وه

 .الحرية

 .ودية هي توهان عن الهدفعبال+ 

 .اللتصاق بالربالى ع  اإلنسانةقدر يصاق بالعالم وعدم اإليمان فتال  هيلككذ+ 

 .يامة والمجدقبال يتنتهويح سملر ا تبدأ بعايةالحر+ 

 .ة وقتية مع رفض لعار المسيحعبمت ابودية تبدأ دائملعوا -

 . الخرنوبلبأك يهتوتن يتقودية تبدأ بالتمتع الوعبال -

 .لشيطاناذل  يسان للبقاء فناإل عفدي قدرة على التخلص من العبودية هو مالام بعد ساسحاال+ 

ص الخال  ادهبعب  عصة ي مدائ  ادةب بع ي تبدأ بلذة مؤقتة وتنته    بابشل ا اةحي  يا ف  من الخطاي  يركث+  

 .ائم بالربداق صتل حياتهم هي انيسودقل فاسكوالع.. نهام



 .لموتاعد ب أد يبانيلمسيح فامل ع نإ هللا ا شكرنولك... ة العبودية هي الذل حتى الموتينها+ 

 :  عبودية الخوفكهنا+ 
 .هادضطالامن  اخوفً. ..ف من قول الحقوالخ -

 .لئال يقل الرزق واإليراد.. ف من السلوك بأمانةوالخ -

 .لئال تضعف صحته... ملصوان مف خوال -

 .س المرضاوسو يف شفيعي... رضم النمف خوال -

 دولكن أوالد اهللا بالصالة وشركة جس      .  نتظار اال ةرالقلق وكث   إلى  ي تؤد نمز ال ةوديبعك  اوهن+  

ية الزمن نعبر   دعبو  يوعندما تنته .   ثابتون اهللا  يفهم  نألمن ال يتحكم فيهم     زلا  نأل.  ليمالتسسيح يعيشون حياة    مال

 .إلى الحرية

ق يلطرا  يسوع هو   لرباو.  يةرالح  ىلإ  تقال من العبودية  ناال  يمان بالتجسد هو سالحنا ف     ياإل+  

 .للوصول إلى كنعان

 سةيلكنا
 بابع  سفينة تمخر لوا...  عو يس لربوربانها ا دس،  يب المق لالص  لم كالسفينة شراعها  االع  ييسة ف نالك+  

تسير ...  ه مضاد لتياراته  ااتج  يينة تعبر بحر هذا العالم ف     فالس.  ..بحر هذا العالم ولكن مياه العالم ال تدخل فيها        

 .ضد تيار العالم قدسلبقوة الروح ا

ها العالم  لقفسيت...  بةالغرحيا حياة   تال  و  لماالع  ينياتها المادية ف  اإمك  ي ف نتؤم  يل للكنيسة الت  يالو+  

 .ين يسند رأسهأله  سيملك ولكنه غريب عن العالم ل  مسيحنانألالملك الغريب ) المسيح(ية ك ملنوتخرج م

 .العالم لكل غريب هذا حصال ييسة هي سامركنال+ 

 يندم على الخير الذ   تال    يلذلك فه .  وليس ألجل األشخاص    سيحمال  جلأل  يسة تعمل الخير  نالك+  

 .قتوكل  يء فابسخ يطوتع اائمد  يجعلها تعمل الخيراوهذ. اصنعوا بها شرلو خاص حتى وشأللتقدمه 

 قيصرل  ي ما طعت"هدة للحق، ولكنها    ا وش ،يسيح، وحارسة للتقليد الرسول   م ال ميسة حارسة لتعالي  كنال+  

 ."هللا هللاما و رقيصل

 .ادهصها ويمجلسيخ ييسمح لها بالتجارب وهو الذ لذىا وهو هللالك ي مه يسةنلكاإن + 

 .بالكنيسة تحل ي التجارب التنر ميثبب كي سه ةخطيل اإن+ 

، اصها بوسيلة ال نتوقعها أبد    الى خ لوهو قادر ع  .  روسهعها  نأل  ة اهللا يرعا  ييسة بالتأكيد ف  كنال+  

 يصلبل علينا فقط أن ن    .  لضيقةانا  راكبأف  اثيرك  قة الخالص كما نفكر   ي طر  علينا أن نقترح على اهللا     يسول

 .نيماإوت وبك بسوقع خالص اهللات ونحياتنا هللام م ونسلوونص

لكنيسة خدمت بعرق القديسين ودم الشهداء هؤالء الذين رووا األرض بدموعهم وسهروا من               ا إن+  

 .تنا أنها معجونة بالدمع والدمسيكنمة ظوهذا هو سر ع. أجلها

 يثة والسريعة لك  ديحلت ا ارتطول لل إلى حلو   تصل  يع العالم لك  مهم  اف تت تبدأ  يلكنائس الت  ا إن+  



 .ف الحلول ابتلعها المجتمعاأنص يف معه ىقتتال

ا ن وسيلة لكيما تنطلق نفوس    حتصب  يبد لها ولكن لك   عنست  يع لنا أنظمة وترتيبات ال لك     ضة ت سيكنال+  

 .تحاد باهللاالل

 الءتالخا
 .تالءخاال يول ألعماق النفس يعنخالد+ 

س وفقير  ئوبا  يإلنسان أنه شق  ايه  ف  فشيكت.  يبيجاإ  وا ه م  ردبق  يالختالء ليس عمل سلب   اإن  +  

الوقت يكتشف وجود اهللا ماسح الدموع وحامل الخطايا وصاحب القبالت              ذات  يوف...  وأعمى وعريان 

 .الطاهرة

 .للدخول ألعماق النفس حاقسنإلاوء تالخجمل اال أما+ 
 .ي الساكن فهللاع م م لقاءظألع يلنصويو.. ياق ضعفمألع ينليوص  معظي رسنه إ

ثم ...  غتهاومراووة هدفها الدخول ألعماق النفس واكتشاف ضعف ترابيتها، وكثرة خطاياها            لالخ+  

 .وحبه وقبالته وأحضانه) بلالق (ي فاستعالن وجود اهللا

 مات  يشاف ضعفاتك، وزيادة حبك للذ    تواك  تك بكثرة وجودك مع اهللا    يشخص  ينبت  اميك ل رعاس+  

 .عنك

 كون موضوعنا هو  يأن    يالنكشاف النفس لصاحبها ويكف     زمالو  ير ضرور ة أم ترة الخلو  ف إن+  

 .هللاحق  ينا فؤخطاأ

 .د إلى انطالق النفسو يقءيمل الهادأالت+ 

 .موم الزائلةهبال الًون الفكر منشغ يك عندماحديث البسيط والصالة إلى اهللال ابيصع+ 

 .ه عدم هدوء النفسأنفت السبب؟ رأع.. اهللا إلى ي مرات أنك ال تستطيع أن تصلتتكيش امارب+ 

 ي تحررك وقدمها للمسيح ف    قتعو  يف عن الرباطات الت   شالك  ي إلى نفسك وصارحها ف    لسإج+  

 .نهاما تك ليعطيك تحرراصلو

 بصلي  يثم ف .  اكيخطا  يف  فقط  الًرة محددة من الوقت متأم    تك ف فسع ن م  ءهدو  ي بأن تجلس ف   تماه+  

 .كلتأم يب فيرشدك إليه الر  مانوود. المسيح

ي ه  يالصليب كسرت شوك الموت الت      هذا  يفف.   رب المجد  بصلي  يتتأمل ف    أن كتوخل  يك ف يكفي+  

 .لخطيةا

 :ةاناجم
بك   ين يتحدث معك ويختل   أفل  طيسة شيخ أو شاب أو      نالك  يفان  سإنل  كيارب    ط اع -عيسو  يرب+  

 ...هتحيا يويستعلن قوتك ف دمكب تك ويتطهرقبالب تمتعيك وبحيو

م ظ أع -ستعلن كل واحد فيها وجود اهللا     ية ل امها أن ينسكبوا بالصوم والصال    خد الكنيسة و  بيار  طاع+  

 . آمين-هتحيا يقوة ف



من   كقاذنإبك، ومرة   قطرح  جانإمرة ب !  ائك باالنحياز له؟  إغر  ن مرة يحاول اهللا   مكم    يفس ن يا+  

 ".ريحك أانوأ يي إللتعا: "الً وقائكإيا ارة بكلمة أو عظة مؤثرة داعيم، وةجربت

ك قتمليإنه  ..   إلى خلوة بينك وبينه    -صالةلع ا دخم إلى   -إلى البرية   معه  ينفس   يا ترِجخ  له  +

غفرانه غير  وبه  ح  عرين بالدين نحوه إزاء   ش فت ءيش  لك ك ل  رف يغ مث  كِتقحقي  كليخرج بك للبرية ليعلن ل    

 !!كنلدي االحب تقدمينه سداد سوى يالمحدود فال تجد

 ةلصالا
حيث تستبدل حركة الساعة بحركة      ...  دخال  يهإل  يت إلى عمل  مليل الزمن ا   تحو ة هي الالص+  

 .الروح

 .ءيشكل  نيستطيع اإلنسا تهاوقة هي مفتاح السماء وبالالص +

 ...صدر لكل الفضائل مهي -

 .صعد إلى السماءنبه  يذل السلم اهى -

 .مل المالئكة عهي -

 .ساس اإليمان أهي -

 .هللالى إ نفس للتحدثلاق اأعم ي فكامنق ون شع ة هي تعبيرصالال+ 

 .ات اهللايهائن ال يف لعالم هي بالحق دخولاعن  افة صالة أمام اهللا بعيدقن وإ +

نذا واقف أقرع على    أه"ا  همع صوت سن ي أ  و يلذ للعريس  .  ة هي مناجاة بين العريس وعروسه     صالال+  

  .وأمر فتح الباب في يدنا نحن".. الباب

 .هللامشاعرنا واحتياجاتنا نحو اونا تسااسعبير عن إحي ته عقاالو ية فصالال+ 

 .اءفالخ يء مع أبينا فا لقةفقة هي وصالال+ 

 .م من المخلوق للخالقد مقءيث جري حد-اهللا ية هي تأمل فصالال+ 

 اإلنسان فيصير   ى عل دهمجاأواله  م وج هللاع  ئعكس طبا ن فت اهللا  إلى  اة هي رفع العقل والقلب مع     صالال+  

 .هللال اعلى مثا

 لحظات الحياة ومواقفها، فنصبح صالة واحدة بال انقطاع وال          عجمي  ي ف  هي التصاق باهللا   ةصالال+  

 .اضطراب

 ...تديابألا يف ضرألا نحيا ونحن بعد علىوات ية ترتفع أفكارنا إلى السماوالالصب+ 

تطرد روح  نا،  شياطين من حيات  لل ا ك  وتطرد.  ناتحيا  يالرب ف   اسةدقة قادرة أن تعكس فينا      لصالا+

 .ألنانيةاب وضغبرياء والدنس والشهوة والكلا

 .بالعرق والدم.. الةصبال الّإ ماللع اتصاراتها على الشيطان رئيس هذانل اانلكنيسة لن ت اإن+ 

 .تى الدمحاد هجة صالال+ 



 .حتى ذاته طاءعإللة مستعد لالالص ي فاهللا+ 

إن   كتالص  يعطيك حرارة ف  يسالة والرب   لصا  لىعبل داوم   ...  ملتأو    معرت بفتور فال تسأ    ش إن+  

 ).129مز " (بالر ينتظرت نفساك، سوملنا يصبرت نفس"تأنيت وانتظرت 

 .هللا بحسب مشيئة اةصاللم فرصة اهنفسألذين يهملون صالة المزامير بتأمل يضيعون على  اإن+ 

عن حقيقة  لنا  شف  كا ي ذة بالمزامير فه  الالص  يا الحاضر نجد بعض الملل ف     نعصر  يكنا ف ا  إذ+  

 .ةالالص حلم وبعدت عن رواالع يف تمسنغ ايتنا التايح

 هوهذ  .صلوات يومية   سبع  ي المزامير وتصليها ف   لترت  -اقرنً  رينشع عبر   -نيستنا المقدسة  ك إن+  

 .عليها اآلباء القديسون والنساك والشهداء ترعرع يالصلوات هي الت

كن لو.   بمحتاج إلى هذا الواجب    س لي  أن اهللا  علم فلي  نحو اهللا  هعلي  ابواج  ي يؤد هألن  ييصل  يذال+  

 . ه هوباص خ لصالة أمرا

 .ا ويعانقنا ويقبلنانعلي عاآلب حيث يق حضن ية هى حركة توبة وارتماء فالالص+ 

 .ة اهللايملك ي أننا فسحساإ الة هوص للفقوولا+ 

 .انيوليق يأتي ماءلسن اما كًمال الًعجيأس عنا بل ك الاة مع تسليم المشيئة ال يرفعلصالا+ 

الة ليست مجرد وقفة    ص ال نأل نومك   لوقب  كلكأعملك و   ناءثأ  يك ف لداخ  يف  ااسم يسوع كثير  د  رد+  

 . دائم باهللاقتعل يلكن هي خشوع القلب ف.. خشوعبة ينمع ةفترل

 ملصوا
ه ديقو  يذ ال وح اهللا رمع    يهوات حتى ننسجم حياة المسيح    شوال  م هو الوسيلة لضبط األهواء    والص+  

 . وخضوعةطاع يف

 .ه احتياج يسعى إليه القلبنولك ابًئعأو  ام ليس فرضوالص+ 

 .ولكنه صلب للذة شراهة األكل.. م ليس مجرد إنقطاع عن األكلصوال+ 

 .ب يسوعر الةنمعي يف ح للسيروللر اقًالانط بل دسجلل ام تعذيبوالص سيل+ 

رصة ف ال طذلك لو لم نعِ   ل..  .ناتحيا  يف  يلهدتنا داخل إطار القصد اإل    اوعب  كون أصوامنا تأن    يبغين+  

 .وهذا أشد ما يحزن قلب اهللا.. نا نكون قد خيبنا أمل اهللا فينايه فدصقأمام اهللا ليحقق 

 .يف  اهللادصقى إتمام لن إايمباإل يم مع الصالة وسيلة توصلنصوال+ 

ن ضحئبة إلى   اا ت هولت  طلقنتفم مع التذلل يحرر النفس من الذات ومن الرباطات المادية            والص+  

 .)15: 8 ور" (يا أبانا ا آلب"آلب وصارخة  ا

 .الذات صلب يم يعنوالص+ 

 .يامةقبال يم يبدأ بالتوبة وينتهصوال+ 

 .)10ا د(جل المحبوبر الهنودعيوماليكة، للعشرة ا الًومقب ائم صوماالص ص الشخهليؤ+ 



س الحرية وحالوة   شم غابت عنا    لسهرا الصوم والبذل والصالة وا    نمالهإصيرنا للجسد فرصة ب   ا  إذ+  

 .وظهرت فينا األنانية واالرتباك بالمادية والشهوانية. الترنيم

 . تراقب بالصومنب أجي األكل وةشه+ 

 .حب مع آالم ربنا ركةش م هوصو ال+

 .اة الروحيةيللح يو الطعام اليومهم والص+ 

 .ثمار الصوم أن تبدأ عيون قلوبنا الروحية ترى اهللام أه+ 

نفس خاصة األشياء   لت ا االكنيسة ليعبروا عن كل ضعف      الدوفرصة أل   عظمأ  وه  يرلصوم الكب  ا إن+  

 يريهم وف   ضع ا الصائم معنا سيعبر اليوم بالصليب بأوالده عن كل        ن رب نأل.  صية علينا عمستلاو  االصعبة جد

 .سةدقبهجة وقوة قيامته الم

ين لوت المشغ باب والشا الشبل  هجوم   صوت اوهذ.  يلب ينعكس على المظهر الخارج     قال  صوم+  

 .موالص يالزينة الخارجية فب

 . التائبينةحيا ي فمجال لظهور بر اهللا روعأ وم هوالص+ 

ك يالزم  للذ.  عدخالم  يتبدأ ف   يةخفة  قلعالقة السرية بين النفس البشرية والمسيح هي عال        اإن    +

 . ساتدا وحضور القوحيةواالنعكاف على القراءات الر.. وقلت الزيارات.. الصوم قلة الكالم

 .إنطالق رحلة الصوم ركزم يسة تعلن لنا أن المخدع هونالك+ 
 .لم يبدأ بالمخدع فإن رحلة صومنا نكون قد انحرفت عن طريقها السليم إذاو

رها الرب بدمه ويكرسها    ه يط ثحي)  اءفالخ  يف(ول إلى داخل النفس     خد ال هوا  رحلة صومن   هدف+  

 .ويزينها بمواهبه له، الًهيك

على ..  فعالم التهافت على أطعمة العالم المسمومة     ...  توالم  الّال يورثنا إ    سوف  يلمعام عا  ط كل+  

 !!ملذاته ومراكزه وأمجاده الزائلة

ت العالم والجسد حتى    اراءغإضد الذات و    مانيإر ب ملصوم هو الجهاد المست   امن    يد اإلله قصال+  

 .نصل إلى نقاوة القلب التي بها نعاين اهللا

فرح يعطيهم اهللا بركة قوة     برب  لالم ا آكة  رشا  وشم وعا هصوم  يواجتهاد ف ن  اروا بإيما ن س الذي+  

 .ةيامقلا

يح صام عنا   سالم   إيمان الكنيسة أن السيد    اهذ)  مورحلة الص ( معنا طول الرحلة     رسائ   بذاته اهللا+  

 .ومعنا

لواتك ك وص اء تبدأ بها صوم   فالخ  يك إلى شركة مقدسة معه ف      ويدع  يبانا السماو أإن    يأخ+  

 ...ملهاهن تأ  فاحذرتكوصدق

 ولالتنا



أراد أن يكون جسده لنا        بل صء والغفران والخال  الشفلا  عبنكتف الرب أن يكون الصليب م     يلم  +  

لمجد يارب الك . اطعام! ! 

ا ثر من ذلك أن أكون لكم طعام      كل أ ب  موت ألجلكم وأخلصكم  أأن    يلنا ال يكف  ل  ويقالرب    كأن+  

ا ي يح ،ي ف تيثب  ينليأك  يذل وا ،يدبألااث  ريعربون الم   وهو  "لحياةاهو    يدجس"م الحياة   ن لك مض وأ ،ي ب اويحتف

 ).54: 6يو " (وم األخيريال يا أقيمه فنوأ "،يب

 . جسد الرب ودمهنبدو يياة إلنسان مسيح حال+ 

 .نا كل يومتحيا يد فسلتجا  جسد الرب على المذبح عالمة على استمرارودوج+ 

 .اةلحيا ىلإ موتلن ام رستمم رعبو كةحر لمسيح هوسد ان جمول ان تكل+ 

 .اةيالح ىل إموتلن ام رستمم عبور ركةح ناول من دم المسيح هوتكل + 

ن حمل بال   مدم    -ي إله مه د نأل  -ننساإ  خروف أو دم     دم هتوق  يبنا ال يمكن أن يشاركه ف     ردم  +  

 .عيب

 .لحياة لتمولن ام نإنسالعبور كل  قوة ا على المذبح دائملسيظ ي إلهمه دنألو+ 

 .يوبألات الحب اج درىصقلجسد والدم هما أ اإن+ 

 يتبن...  تعمل عمل المسيح  ..  حيلمسا  ينها دم المسيح هي أعضاء    يشرا  يف  ييسر  يضاء الت عاأل+  

 .قطف الخير عمل يف الّال تستخدم إ...  هادئةةديعو .. تكرهالوتحب ... تهدم وال

 وأهواء العالم   تهواشر فوق ال  ولعبا   تعيش عرالدم هي مش  ت با جزامت  ياعر والعواطف الت  شالم+  

 .قدسم و هال مك هي عواطف مقدسة تحب.  أن يقترب منها- هذا العالمسرئي - للمهلكس لينأل.. الصاخبة

ى الدم  ره ي نأل أفكار المهلك    هشوشي  ال  .ر فكر المسيح  اح ص يعليه دم المس    نضح  ير الذ فكال+  

 .ويعبر

  يملك عليه غير   اللب  ق  هو...  رشهع  وه  كما أن الصليب  ..  يحسم هو عرش ال   لدمن با شدالم  بقلال+  

 .العرش احبص

  . عليههوحد عسيح متربم النألع منه كفزعه من دم المسيح زفيف  المهلكهيرا -

فيها يأكل  ..  نا إلى وليمة محبة فيها ننال شركة الجسد المكسور والدم المسفوك          ويدع  ي السماو باآل+  

 يشربون الحب   - المسيح مشربون د يو..   فيه، ويحيون إلى االبد    ونثبتي و ،هحدون ب تيجسد الرب ف  كوت  أبناء المل 

 .لون الغفران والتطهير ويجددون قوة وحياةافين ياإلله

 .ديةبألالى عبها  نطل يالت ةقاطلا هو ياس اإللهقدال+ 

  اهللاتلكوم
 ).13: 1كو " (ت ابن محبتكوملك "-"كتوملك ليأِت+ "

 .تهبحمكوت ابن له منألالحب ن يحكمه قانو تكولم هو -



 .ة أبناء الملكوت هي المحبةمعال -

ة بحمنيسة بدون   كفال)  1:  13كو    1(  يرن  اصنج   أو نطي  امحبة يجعل هذا الملكوت نحاس    لان ا دفق  -

 .تهبحممح ملكوت ابن ومال ىاألول تهامتفقد عال عيجملل

لى ع  رصنكأبناء وهو يأمرنا أن     ا  نق ل ح  ه هو لكوتفيها اعالن ربنا يسوع أن م     ...  الطلبةه  هذ+  

 ".تكوملك ليأِت: "التكرار واإللحاح قائلينبنا يوالوسيلة هي الطلب من أب. ونحن مسئولون عن إنتشاره.. خذهأ

 :يحسالم يف ريةحلامق ع نا هولداخ ي فكوتهور ملك ظإن+ 

 . مجد أوالد اهللايةحر -

 .داخلنااكن السباء يوا أقنألن.. خرفل من اةحري -

 .يالجاأل ىا ملك مشتهنألن .. من شهوات العالمحرية -

 .يننا أبناء الملك السماوأل... لما من مراكز العيةحر -

 .يب التابعين للملك المسيحلالص يلكوت حاملمهو  يكوت السماوملال+ 

 :ةاناجم
 .هم كلف حقارة وتفاهة العالشنكت ٍذئعند ينافن كتس أنك سح فنكتوكملت  ليِأبيار+ 

 لك الحياة، ونعيش    منسلو  كرشوال  يجودك فينا ومعنا فنحس بالرض    وشف  كت فن كتملك  ِتألي  بيار+  

 ..كتوملك ِتيارب ليأ... ألنك أنت فينا ولن تتركنا خوفلق والالق ىفوق مستو

 ..يقلب على اك تمامللتم يأ براي كتو ملكأتلي+ 

 .حيلمسا فكر ين لكفلي... ي على فكرلكام -

 . المسيحءعضاأ ريتصف... يأعضائعلى  لكام -

 .بلقلان كل مبك حأق... ي على قلبلكام -

 .نتأ هو يالذ يز المخفنالك يعك، وأقتنبوأت ييع كل مالبأل ... ي على حياتلكم ا-

 .ا تشاءمحيث يدنووتق يياتحلك مفت.. كتوملك ِت ليأعيسو يرب+ 

حاد بك  تلال  يشتياق ا  عن مو ي لك ك ل  ربعأو،  كتواق كل يوم إلى وليمة ملك     ياشت  يلوع  سي  يرب+  

 ."كتوملك يأتل ":يبقول

 - اللص القاتل  -لمرأة الخاطئة ا:  ينبئ ملكوت الخطاة التا   هإن..  كتوما أروع ملك  ..  عيسو  يرب+  

نفوس متجهة لحضن اآلب بثمار الروح القدس وثمار         ..  إنه ملكوت عجيب كله حركة نحو اآلب      ...  العشار

 .بالحب والبذل.. التوبة
 ".تكوملك تيِأل: "نتشار هذا الملكوت وأقولإ لجأل امدائ يصلأأن  ي منتطلب يله إجل هذا ياأمن + 

 سب المقدالكتا
 .هللاة الكتاب المقدس هي اشتياق لالستماع إلى سدرا+ 



 .ل للتوبةم عاىوالمقدس هى أق باكتلدراسة ا+ 

 ؟)لقدستاب االك يف(مقدس للمسيح إلى القراءة لب احدفعك الشوق واليهل  +

 .لطريقاعن  افمازلت بعيد.. وإن لم يكن.. باكوان ذلك فطك نإ -

 !! أن تقيس قراءاتك بهذا الترمومتر لعلك تستطيع أن تدرك هل أنت حار أم فاتر؟يكعل -

االستزادة المتعطشة     هو هللايجعلنا ضمن جماعة المحبين      وحب  لل لنا طريق ا   هسيس  يلذ ا إن+  

 .لكلمات اإلنجيل

 !؟ ا لنقراءته إن لم نكتشف أبوة اهللا عذبتف نسيفك. هئنابالمقدمة ألب و كلمة اآلهيل نجاإل+ 

 .سفالن عن خالص ثكنة والتوبة والبحمسال ون القلب، وتذيب قساوته، وتعلم االتضاعي تل اهللاةكلم +

وع يس  ابنرو  ..بد أن يضل الطريق   النه  إ  . هذا العالم  ةغرب  يكتاب المقدس كارثة للسائر ف    الل  ماها+  

 ةصق كان يتحدث بكلمات وآيات نا     رلخيا  كذلك عدو ...   الكتاب المقدس  نن م انت ردوده على الشيط   كاالمسيح  

 .الكتاب المقدس من

  نبوات، شكل يإلنجيل فاهو  يمدلعهد الق اإن+ 

 د القديم،هالع تا لنبوقحقيت جيل هوناإلو

 ).44: 24 لو (ل هذه النبواتاوكم ىهو ملتق سيحمد السيالو

جديد، لد ا هرار الع سى أ لع  اءوض  يتلق  يشارات الت إلن ا م  به  ألنه  مالهإيمكن     ال د القديم هالع+  

 ).أعماق العهد الجديد( هذا العمق ى إللووبدونها ال يمكن الوص

زداد يأن    يفكم بالحري ينبغ  ..  ث أحبائه يحادأن ملل أن يستمع إلى      ووبد  امائداق  تإلنسان يش  ا إن+  

 .وت ألجل كل منام الاهللاة بنعم ذاق يلذاشتياقنا إلى حديث ا

 .لسالع ن مىه أش اهللامةكل+ 

 . خضع للمقاييس الماديةتال  ي لذلك فهةاديم ر غي اهللاةكلم+  

 مانيإلا
 على إمكانيات   لنحص  يمانباإل  اننا، معنى ذلك أن   تحيا  يف  هللاوجود    على  يمبن  يمان المسيح ياإل+  

 يح قامة أكبر  سالم  ينا، ونكتشف أن لنا ف    ييقو  يالذح  يسالم  يف  يءشل  ال فينا فنستطيع ك   ح ال غير محدودة هللا  

 .من قامتنا البشرية رنةاقمال ب

 مامأ  رايف تنه سالة  قو  يحية ليست قوة السيف ولكنها قوة اإليمان والصالة إن         سالم  ي ف ةوقلاإن  +  

 .ربة بالصالةجالت رأما قوة اإليمان فتعب. الجارية

 نهمعو.  ل المال أو الجنس   جن أ م  م بدمه هفدا  يذالح  عض المسي د الب يجح  يالعصر الماد   هذا  يف+  

 ).6: 6عب " (ن ألنفسهم ابن اهللا ثانية ويشهرونهوصلبي": يقول معلمنا بولس الرسول
س دقمسيح وأغلى من الروح ال    الدم    من  ىشهوة الجنس أغل    وأ المال   نن أ يظن هؤالء المساك  يهل  ف



 !!فينا بمسحة الميرون سكن يذلا

 حيطين بإنسان ميت جحد المسي    حة م كظر مالئ نى م أر ف ،نفالمدا  وسط  يف  اكنًسان   القديسي أحدكان  +  

 .] المسيح منهعيسو يا ميرون ابنونزعا[: لعذراء تقول لهماوت صع مم سث. وتهمبل ق

 .مان بدون إيمانأال + 

 . سفينة الخدمة وسط بحر العالم المتالطمكتحر يتلر اوتوم الةوهو ق مانيإلا+ 

 سدجتلا
 رنارحيهو أن   ..  وله أورشليم وصلبه  خ ود ضجسده وحياته على األر   تمن     اهللا دصق إن   يدأكت  بكل+  

 .دهوالأ  نصير-متع بالحياة معهت ونهتوملك يملك على قلبنا فندخل فيثم  سيمن عدونا إبل

 .العذراء شخص ية التجسد للعالم كله كان فربشا+ 

 .رهك بفسك اهللامن يأ ان يعجزنسإله ولكن ا جسدويأخذ ساننإللإلله يقدر أن ينزل  اإن+ 

ا أن نكتشفه   نعلي  ياللتصاق الذ امة  ق  وهذا هو .  تحاد طبيعة اهللا بطبيعة اإلنسان    اهو    يسد اإلله جالت+  

افين ادائم. 

 .من عبودية الزمن جنارخيو ديةبأللكنه دخل الزمن ليلحمنا باومن زلل اضعخ غير سوعي ربال+ 

لذات المحدودة، والمال المحدود،    الى  ع   يعتمد يالذ  ي الماد نىلغدود ا حمن    يجنأخر  يسد اإلله تجال+  

 ...والصحة المحدودة، والوقت المحدود إلى الغنى غير المحدود

 .دة السماويةيلجدا تناعطبي سر  لنافيكش يلهسد اإلجالت يمل المستمر فتأال+ 

ى التجسد  إل  ارة صادقة شو إ ه  ياتكوحر  يعمالأكل    يف  ي مع اإلحساس المستمر بوجود اهللا   +  

 ).28: 17أع " (ألننا به نحيا ونتحرك ونوجد"أعمالنا وحركاتنا تتم به  وإن.. ياإلله

 .ا كل يومتنيا حيد فسلتجا  جسد الرب على المذبح عالمة على استمرارودوج+ 

 ..هبطق ني الا فرح ي الظالم فيكسب نفسءيبد يلذا وه... ورن يح الحياة هومسال+ 

 ...ور الطهارة ن...تجسدم القلحار نو -

 ..ي التجسد اإللهر نوهنإ... الحب للجميعر نو -

 له  يوأعطانا الذ   لنا  يذال  أخذ  "يالذ  اجسدنا وصار إنسانً    أخذ  ييح الذ سالم  يف  قناح  هو  يا أخ يذا  ه  +

 .)لية الجمعةابصأ" (

 ..ع من الحياة ونعيشهاشبلن+ 

 .. من الحب ونتلذذ بهبعنشو

 . به آميننااتيح رتنيستو ر من النوبعنشو

 : التجسد هيةرحل+ 



 .حاده بجسدنات وا اهللالنزو .1
 .نالذه اق ان.2
 ).8: 3خر  (عوده بنا من األرضصثم  .3

 يف  هللا  لنزو  كان  كلفلذ.  جسدتلا  يف  هاتذهللا  اوسى بل بنزول    مال  سبإر الخالص   م يت نأمكن  يال  +  

 .صالخات اليعمل لك بدء لقب ايريقة ضرولالع

 .ناء لآلب السماويبا أنجعل ي فنيكم هدوامته وصعي وقهئمسيح وفدالد اسجت نم هيلالا دصقلاإن + 

 صالخلا
 .حاده بنات وااهللا زولن اليم أو مواعيد بل هوعو تأ اياصص ليس مجرد والللخ يهوم المسيحفالم+ 

 .المسيح فينا ياةح ص هوالالخ+ 

 .المسيح والفداء بدم الّالص إ خال+ 

هو ) المعمودية(وعبور البحر األحمر   ).  المسيح المتجسد المذبوح  (الخروف    مدب  الّيتم إ  ال   صخالال+  

 .طريق الخالص بعد ذبح الخروف

ة السير  يبدا  الّر ما هو إ   حالب  أن عبور   سوانخالص و لل ا ك  ض ظن أن عبور البحر األحمر هو      بعال+  

 .ناكنع ى اهللا للوصول إلةمحب يية فرالب يوالجهاد ف
 م الخروف ال يمنع من أن نقابل عماليق ويكون لنا معه حرب، وننتصر            بدص  ر والخال البح  رعبو+  

 .بقوة دم الصليب ليهع
باراته تواخ  يوحر ال هى جهاد فوم  ي  ولكن اإلنسان يذوقه كل     مضى  يص ليس حدث زمن   خالال+  

 .نعانكلى إ الروحية حتى يصل
 .عمل فينا ي أن يتأخرة ال لن يفرض علينا خالصه ولكننا عندما نطلبه بالصالاهللا+ 
 .طلباته المقدسة حسب نيته مادام القصد منها خالص نفسه ساننإلل يحقق اهللا+ 
 .م الجسد حتى إلى الموتيتسل يضتق الروح يصخال+ 
وا وانظروا  فق..  اوقف..  قفوا عن االعتماد على الذات     ..   التفكير نا ع وفق...   عن الحركة  واقف+  

 !!يبلالص ي فاركما أنظوثبت يأ.. خالص الرب

 ضعالتوا
 .مسيحلك المل يساسأرط ش وع هضاوالت+ 

 .ويةق السولنفل ورس اضع هووالت+ 

 .ول طريق رحلة الصومطصن ح اضع هوتوال+ 

 .يتحيا يف يهلإ ةوقو يسدجاضع هو اكتشاف ترابية توال+ 

 .نطايالش قوى يع أن يحطم كلطيست اان الكاهن متواضع كإن+ 

 .يحيةسلم ايفمة ظالع رس ألرجل هواسل غرس+ 



 .ل اهللا والناس يتخلون عنهعويج رياء شر مميت يفقد اإلنسان إنسانيته وحكمتهكبال+ 

 .واضعتالم عك اإلله الودياإدر يه فمأما الًحائ وقف يسان واعتزازه بحكمته هو الذناإل اءيبر كإن+ 

 شكل  ي ف ورلظهخيل ا وت..  ةر العظم اأفك  ييسرح الذهن ف  ..  اء الكبرياء رب و لا يندفع الق  دمعن+  

 . القديسين

له   وهب  يذ ال اهللا  ىله وعلمه وصحته ونس   ق وع هتاعاترخاب  ا مغرور حأصب  يجهل اإلنسان الذ  أما  +  

 !! هذه هي مأساة عصرنا-كل هذه العطايا

 ملألابة ورلتجا
 ..تألميأن  يش لآلخرين ينبغي يعنم وكل ب يحنمم وكل د يخنمكل + 

 .دت عليه الحربشتا ام كلهللامن اسان ناإل تربق ااكلم+ 

 . ويخدم ويصعد إلى طريق المجد مع يسوعب يحنمبة لهبل  األلم ليس عقاب اإن+ 

 .والدهأمن  اجد االتجربة يكون قريب وقت ي فاهللا+ 

 .نا وبهذا نفتخرتحيا ي فحأوضو  تشتد التجربة كلما يكون عمل اهللا أبرزماكل+ 

 .قيدالصف من التجارب هو امتحان هدال+ 

 ءاطلعا
ا نتحدث عن العطاء ال نقصد المال حسب بل هناك عطاء من الوقت، والجهد، والكرامة،                 معند+  

 ...والطاعة

 .ه وبذلهب وحللصدقة بدون اكتشاف أبوة اهللا ال قيمة+ 

 . القلبيمأل يبل بمقياس الحب الذ) لكميةا(كم ل صدقاتنا وعطاءنا ليس بمقياس ازنلن+ 

 .بل الذين يعطون.. اءفقرء هم اللعطاالمنتفع باس لي+ 

 .اوحب حمةر ءيالممتل لبكق ولكن ما يطلبه الرب هو. راء يستطيع اهللا أن يعطيهم بل ويشبعهمقالفف     + 

 كلالمشا
 . مع المسيح النتهت مشاكلكتلباقت وك لنا ألئرحاه للت تاًئظ ايح لمسالم  محبةنت معبشلو + 

 .ليس المهم أن تهدأ األمواج من الخارج. سفينةالخل نفسه داسيح بالم نول المشكلة أن يكحإن + 

وليس ..  ألسود مع دانيال  اجب    يأتون النار، وأن يكون ف      وسط  يفل المشكلة أن يكون اهللا      حإن    +

 .تومأن األسود ت  أوءينطفت المهم أن النار

 .حيةسيمللة يقحقيم التشاف المفاهيك وا،هاف حب اهللا لشإكت يف الّن تحل إلان سنشكلة اإل مإن+ 

 .ةوقو افًوعط ا الرب يسوع المملوءة حنانًةنظر الّوج من التجربة ال يسعفنا إرالخ ي نفشل فاندمع +

ال تناقش شهوتك   .  عيسو  يفكرك ف   زركبل  .  اريكث  يهاف  ال تفكر   طيةخ  ة أو بتجر  يا تقع ف  معند+  



 .من الغرق اذنقإلهو سر اقط فل انظر ليسوع فبرس طصفة كما فعل باالع يف وخطيتك، وال تفكر

 ةاسقدال
 .اسة هى طبيعة حياة أبناء الملك القدوسدالق+ 

 .ب المستمرلالطب هبة إلهية ينالها أبناء ىة هسادالق+ 
 اما أراد أن يلهب قلوبنا شوقً     نة إ بلطول  أ  بنا عندما رتب أن تكون طلبة تقديس اسم اآلب هى         رإن  +  

 .اسةدللق

 لقداسة باسم اهللا  اأن    ييعن  ىنا وجعلها الطلبة األول   تحيا  يف  "كمسس ا يتقدل"كرار هذه الطلبة    تإن  +  

 .اظبنا عليه باستمرارولو  عح إلهنا أمر مستطاوور

 ..هللا ةيى القداسة هو اشتياق إلى رؤلإ قايتشاال+ 

 .شتياق لعشرة الثالوث األقدس والقديسة مريم والمالئكة والقديسيناهو  +

 .دوس يقومون منه بسرعةلقد اوالأل ذا وشءيالقداسة وضع طارم عد+ 

 .الشباب قوة رسة عفال+ 

 بسلمالا
 دالج  ال حقد وال غيظ وال غضب وال       و اءري  ليس فيه زخرفة وال   ..  ود مكان حكومة الملك   ذ الم +

 .بل بساطة الحمل والحيوانات البسيطة.. ليس فيه تعقيد.. كله طهارة كطهارة العذراء.. وال نجاسة

 كمالبس العذراء والرعاة، ويأنف من مالبس وفساتين القرن           طةبسيالبس ال بالميتمتع    ذودم  +

 ....نيرالعش

 .نةيالندفاع للبس والزاذة ل الصليب كفيل أن يصلب فينا على ا عريانًبالر يمل فتأال+ 

عبر األيام ت   هذه  ير ف شتنت  يفاألزياء الت ..  فكير السليم ت ال دن يفق أام  ياأله  هذ  يرب اإلنسان ف  ا ق دلق+  

 :نفسية عن حالتينالهة من الوج
 ..شك ذلك يما ف. ة إثارةيناح .ا

 . وتيه وضياعةحير .2

... يبس والمظهر الخارج  لمالا  ا هذا من عبودية   نعصرسي  اوكم يق ..   عبودية المظاهر  كهنا+  

ير غ  خرآ  اويسعى كل واحد ليبدو شيئً    ..  ككذل  ره والشابة كذلك، واألسرة   هلمظ  اعبد  مل كيف أصبح الشاب   ألنت

 .هداخل

 :ةاجنام
ه لب ق يف:   متاع هقلب  يدخول وف لن ا م  ناإنس  يآلن على باب الكنيسة تمنع أ     ا  كارأ  ي إن عيسو  يبر

ل للشماس اترك   و تق ؟..اعك خارج الكنيسة  تم  تقول للكاهن اترك  ...   كراهية هقلب  يف.  محبة العالم، وانشغاالته  

وشخلعة ...  الزينة الخارجية ..  ة العالم حبا م بة اترك الشاشاب و لل ل وق أو أعجاب خارج الكنيسة، ت     لمجد باط   يأ

  !!هر وبالمالبس خارج الكنيسة واطلبا ملكوت اهللا
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